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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest dokonanie przeglądu obecnego systemu zgłaszania projektów 
inwestycyjnych dotyczących energii: Celem jest zbieranie stosownych informacji na temat 
planowanych inwestycji, tak aby umożliwić Komisji monitorowanie stanu infrastruktury oraz 
prognozowanie ewentualnych problemów.

Chociaż wniosek ma raczej charakter administracyjny wskazuje on na przewidywany 
charakter i cechy przyszłych inwestycji. Należy zatem położyć nacisk na oddziaływanie 
projektów na środowisko w celu dostarczenia gwarancji i dalszych zachęt dla budowania i 
wycofywania z eksploatacji infrastruktur energetycznych w zrównoważony sposób oraz z 
należytym uwzględnieniem środowiska. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zaleca zatem zmianę wniosku zgodnie z poniższymi 
punktami:

 Należy zwrócić należytą uwagę na oddziaływanie proponowanych projektów na 
środowisko, aby zagwarantować zrównoważony rozwój systemu energetycznego. 
Projektom inwestycyjnym powinna towarzyszyć odpowiednia ocena oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z wymogiem zawartym między innymi w dyrektywie Rady 
85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i 
prywatne przedsięwzięcia na środowisko1. 

 Dana infrastruktura może być krok po kroku wycofana z eksploatacji poprzez 
stopniowe zmniejszanie jej potencjału produkcyjnego. W takim przypadku Komisja 
powinna zostać powiadomiona nie tylko o terminie ostatecznego zamknięcia 
instalacji, lecz również o datach stopniowego wycofywania się z eksploatacji.

 Po zamknięciu instalacji może zaistnieć potrzeba odbudowy środowiska w pobliżu 
infrastruktury, które może być zanieczyszczone lub skażone. Zatem w stosownych 
przypadkach i jeśli wymagają tego konkretne przepisy, w zgłoszeniu powinny się 
znaleźć informacje dotyczące planowanych środków odbudowy środowiska.

 Aby uniknąć sytuacji, w której wybudowanych zostaje kilka mniejszych, 
mieszczących się tuż pod limitem instalacji składowania dwutlenku węgla, wszystkie 
instalacje składowania dwutlenku węgla powinny zostać zgłoszone, bez względu na 
ich potencjał.

Ogólniej mówiąc sprawozdawca komisji opiniodawczej zauważa, że już istniejące przepisy 
UE wprowadzają obowiązek sprawozdawczości i zgłaszania inwestycji i infrastruktur. Należy 
zagwarantować, że wykorzystanie takich informacji jest lepiej koordynowane w celu 
uniknięcia powielania w odniesieniu do obowiązku sprawozdawczości.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. z późniejszymi zmianami
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Mając na względzie nowe cele polityki 
i zmiany na rynku należy poświęcić więcej 
uwagi inwestycjom w infrastrukturę 
energetyczną we Wspólnocie, szczególnie 
w celu przewidywania problemów, 
promowania najlepszych praktyk i 
zapewnienia większej przejrzystości w 
zakresie przyszłego rozwoju systemu 
energetycznego we Wspólnocie.

(5) Mając na względzie nowe cele polityki 
i zmiany na rynku należy poświęcić więcej 
uwagi inwestycjom w infrastrukturę 
energetyczną we Wspólnocie, szczególnie 
w celu przewidywania problemów, 
promowania najlepszych praktyk i 
zapewnienia większej przejrzystości w 
zakresie przyszłego rozwoju systemu 
energetycznego we Wspólnocie. Należy 
zwrócić należytą uwagę na oddziaływanie 
proponowanych projektów na środowisko, 
aby zagwarantować zrównoważony rozwój 
systemu energetycznego. Jeśli wymagają 
tego konkretne przepisy, projektom 
inwestycyjnym powinna towarzyszyć 
ocena oddziaływania na środowisko oraz 
propozycje planowanych środków 
odbudowy środowiska.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) odniesienie do oceny oddziaływania na 
środowisko projektu inwestycyjnego, jeżeli 
wymóg przeprowadzenia takiej oceny jest 
określony w konkretnych przepisach;

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewidywany termin wycofania z 
eksploatacji.

b) przewidywany termin wycofania z 
eksploatacji, w tym w stosownych 
przypadkach daty stopniowego 
wycofywania infrastruktury z eksploatacji;

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 - ustęp 2 - litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) odniesienie do oceny oddziaływania 
na środowisko projektu wycofywanego z 
eksploatacji, jeżeli wymóg 
przeprowadzenia takiej oceny jest 
określony w konkretnych przepisach;

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wykaz planowanych środków na rzecz 
odbudowy środowiska, jeżeli wymóg takiej 
odbudowy jest określony w konkretnych 
przepisach;

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 5.2 – tiret

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Instalacje składowania (obiekt lub
kompleks składowania o zdolności nie 
mniejszej niż 100 kt).

– Instalacje składowania (obiekt lub 
kompleks składowania o jakiejkolwiek
zdolności).

Or. en


